PROPOZYCJE REGIONALYCH ZAWODÓW
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
KWIEKI 26-28.05.2017
Organizator
Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych, Kwieki koło Czerska
Termin: 26-28.05.2017
Sędzia Główny: Zbigniew Witkowski
Sędzia :Adam Jończyk
Komisarz: Leszek Chrystowski
Gospodarz Toru: Łukasz Szustorowski
Obsługa komputerowa: Cheval-tech
Lekarz weterynarii:
Michał Podgórny
Obsługa medyczna: Firma Mag Med
Dyrektor Zawodów: Marcin Burakowski
Biuro zawodów: Małgorzata Zdunek 502 642 869

Uczestnicy
Jeźdźcy i konie zarejestrowani w PZJ/WZJ obowiązują aktualne badania sportowolekarskie zawodników, aktualne szczepienia koni oraz zgoda na start rodziców lub
opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich.
Na zawodach obowiązują przepisy PZJ.
* W klasie mini LL, LL – możliwość startu mają zawodnicy amatorzy bez rejestracji
w OZJ oraz bez odznak jeździeckich.
Obowiązują aktualne badania sportowo-lekarskie zawodników, zgoda na start
rodziców lub opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich oraz ubezpieczenie
NNW.
Zgłoszenia prosimy przesyłać poprzez Portal Zawody Konne do 24.05.2017,
rezerwacja boksów do
.
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Przy rezerwacji boksu prosimy zaznaczyć płeć konia

W pierwszej kolejności przyjmowane są zgłoszenia koni zawodników startujących w
zawodach ogólnopolskich.
Wpłata tytułem: ZR-B , imię i nazwisko zawodnika, imię konia
Ostateczny termin zgłoszeń: 24.05.2017 r.
Wpłaty prosimy dokonywać na konto

Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych
Konto: Bank Spółdzielczy w Czersku 38 8147 0002 0000 1586 2000 0020
Tytuł: ZR-B Imię i nazwisko zawodnika, imię konia
Warunkiem przyjęcie rezerwacji boksu jest przedpłata na ww. konto w
wysokości 250 zł do dnia 20.05.2017
Warunki techniczne
Plac konkursowy: podłoże piaszczysto-fizelinowe 100x40
Rozprężalnia: podłoże piaszczysto-fizelinowe 75x50

PROGRAM ZAWODÓW
Konkurs

Rodzaj

Wys

Pula

I

II

III

IV

V

Piątek 26.06.2017
1 - Mini LL

dokładności art..238.1.1

50

Flo

Flo

Flo

2 - LL

z trafieniem w normę czsu S1

90

Flo

Flo

Flo

3-L

zwykły,art. 238.2.1

100

100 % startowego

4-P

dwufazowy art. 274.5.3

110

100% startowego

5-N

zwykły,art. 238.2.1

120

100% startowego

6 - Mini LL

dokładności art..238.1.1

50

Flo

Flo

Flo

7 - LL

z trafieniem w normę czsu S1

90

Flo

Flo

Flo

8-L

zwykły,art. 238.2.1

100

100 % startowego

9-P

dwufazowy art. 274.5.3

110

100% startowego

10 - N

szybkości 239 tab C

120

100% startowego

11 - Mini LL

dokładności art..238.1.1

50

Flo

Flo

Flo

12 - LL

z trafieniem w normę czsu S1

90

Flo

Flo

Flo

13 - L -1

dwufazowy art. 274.5.3

105

100 % startowego

14 - P - 1

dwufazowy art. 274.5.3

115

100% startowego

15 - N - 1

zwykły z rozg. art.238.2.2

125

100% startowego

Sobota 27.06.2017

Niedziela 28.06.2017
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Godziny rozpoczęcia konkursów będą podane po zapoznaniu się z listą
zgłoszonych koni i podane na stronie organizatora www.sportykonne.pl
najpóźniej do 25.05.2017 godz. 20.oo
W razie dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do
ograniczenia ilości startów do dwóch na jednym koniu w klasie mini LL,LL,L
NAGRODY
Klasa mini LL, LL, L(styl jeźdźca)-flo
Klasa L,P,N- 100 % startowego do podziału dla 25 % startujących

WARUNKI OGÓLNE
OPŁATY
Starty i boksy
Boks -300 zł (stajnia murowana), 250 zł (stajnia namiotowa z korytarzem), 200 zł (stajnia
namiotowa bez korytarza)
Wpisowe oraz startowe: za ,3 dni zawodów-150 zł
za 2 dni zawodów – 100 zł
za 1 dzień zawodów – 60 zł
Startowe: mini LL-10 zł ,LL,20 L-25 zł, P-30 zł, N - 40 zł
Opłaty muszą być uregulowane przed startem. W przypadku ich nieuiszczenia zawodnik nie
będzie dopuszczony do startu.

Opłaty za starty przyjmowane są w budynku 22 A na terenie ośrodka.

Otwarcie Księgowości: od 08:00 do godziny po zakończeniu konkursów
Podłączenie do prądu
– koniowozy 150 zł za czas trwania zawodów,
– busy 75 zł za czas trwania zawodów.
Każda zmiana na liście startowej po jej wydrukowaniu opłata 20 zł.
Zamawiający boks zobowiązany jest do zapłaty również w przypadku
niewykorzystania boksu, chyba że rezygnacja nastąpiła przed upływem 20.05.2017
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Boksy dostępne będą od 25.05.2017, godz.15:00. Możliwy przyjazd dzień wcześniej
(dodatkowy koszt 50 zł).
Organizator zapewnia słomę na czas trwania zawodów. Istnieje możliwość zakupu
siana (10zł/kostka), słoma (7 zł/kostka), trociny we własnym zakresie.
Prosimy o przywiezienie własnych karmideł oraz poideł.

INFORMACJE RÓŻNE
1. Konie niezgłoszone w terminie będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc po
uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 50% opłaty organizacyjnej.
2. W przypadku dużej ilości zgłoszonych koni organizator zastrzega sobie prawo
ograniczenia przyjęcia zgłoszonych koni.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w propozycjach i zmian w programie.
4. Każda zmiana w stosunku do zgłoszeń ostatecznych oraz na listach startowych
będzie możliwa jedynie za zgodą Sędziego Głównego w zależności od
możliwości organizacyjnych.
5. Zawodnicy, którzy się zgłoszą i nie poinformują organizatora o wycofaniu z
zawodów, co najmniej do godziny 12:00 w dzień poprzedzający zawody
zostaną obciążeni opłatą wpisową. Informację należy przesłać na
mzdunek@gmail.com lub zawody@sportykonne.pl.
6. Zgłaszając się na zawody, zgłaszający akceptuje warunki stajenne dla koni oraz
fakt, iż o przydziale boksów decyduje organizator.
7. Zgłaszając się na zawody zawodnik, luzak zobowiązuje się do noszenia
bezpiecznego trzypunktowego nakrycia głowy, każdorazowo dosiadając konia.

8. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków
i zachorowań zawodników, luzaków i koni jak również w przypadku kradzieży,
zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych.
9. Wstęp na teren zawodów bezpłatny. Wstęp do stajni tylko: trenerzy, szefowie
ekip, zawodnicy, luzacy, właściciele koni.
10. Organizator informuje, że prowadzi dokumentację fotograficzną i filmową
z zawodów i może jej użyć w publikacjach prasowych i promocyjnych.
Zawodnicy, którzy nie wyrażają zgody na użycie wizerunku proszeni są
o złożenie oświadczenia na piśmie w biurze zawodów.
11. Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZJ. Zawodników i konie
obowiązuje dokumentacje PZJ i WZJ z wyjątkiem konkursu towarzyskiego.
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12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z powodu małej
ilości zgłoszeń.
13. Obowiązuje kodeks postępowania z koniem PZJ.
14. Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do
osób trzecich, spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich
konie. Dlatego zalecane jest zawarcie stosownego ubezpieczenia na czas
udziału w zawodach.
SPRAWY WETERYNARYJNE
Sprawy weterynaryjne: zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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ZAKWATEROWANIE
Hotel Roal Czersk, tel. 52 3984276 (12 km)
Zajazd u Bodzia, tel. 52 39 86 297 (4 km)
Robex Czersk, tel. 509 459 394 (12 km)
Dom letniskowy „U Wyrowińskich” 794 432 773 (15 km)
Pokoje gościnne „Meridian” Czersk 691 630 228 (12 km)
Dom Turysty w Brusach tel. 880 973 974 (12 km)
Zajazd Fojutowo, tel. 52 3367830 (20 km)
Agroturystyka u Tomka Ostrowite, tel. 52 3984249 (20 km)
Motel Stary Młyn Łąg, tel. 52 3988709 (20 km)
Hotel Piast Chojnice, tel. 52 3977506 (30 km)
Hotel Polonia Chojnice, tel. 52 3972270 (30 km)

Fotorelacja z zawodów umieszczana na stronie www.sportykonne.pl
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